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 Prezados discentes,  

 

  A matrícula semestral para discentes VETERANOS deverá ser feita on-line 

através do endereço eletrônico www.capg.ufsc.br, no período informado no site do 

programa.  

O Aluno que nunca acessou o sistema deve se cadastrar como usuário no 

Sistema Acadêmico de Pós-Graduação (CAPG), acessando o site www.capg.ufsc.br 

e clicando em “Recuperar Senha” ou “Primeiro Acesso”. Após o cadastro, acessar o 

CAPG utilizando como usuário o seu número de matrícula ou CPF. 

Após discussão com seu orientador sobre a grade de disciplinas, faça a 

matrícula utilizando os códigos correspondentes. Verifique se todos os seus dados 

foram inseridos corretamente em seu cadastro no CAPG. Com a efetivação da 

matrícula, o aluno deverá imprimir a sua grade (imprima no momento que efetuar 

o pedido, o sistema não exibe novamente o comprovante em acesso posterior), 

colher a assinatura do orientador e entregar na Secretaria do Programa até o fim 

da primeira semana de aulas. 

Para conclusão do curso é necessário que o aluno cumpra o mínimo de 22 

créditos (+ 6 créditos do trabalho final). Todos os alunos que ainda não cumpriram 

esse mínimo de créditos devem se matricular em disciplinas do programa ou de 

outro programa conforme definição junto ao orientador.  

Para matrícula em disciplinas de outros programas, utilize o formulário 

correspondente, que deve ser assinado pelo outro Programa e pelo Orientador do 

aluno e entregue na Secretaria do Programa. 

Os discentes do 3° semestre deverão matricular-se na disciplina Seminários 

de Pesquisa e Intervenção à Saúde.  

Os discentes do 4° semestre deverão matricular-se na disciplina Seminários 

de Dissertação de Mestrado, caso já tenham cursado todos os créditos necessários. 

Se os créditos não foram cumpridos, o discente não deverá matricular-se 

Seminário de Dissertação de Mestrado, mas sim nas disciplinas que se fazem 

necessárias para a elaboração do trabalho final.   

Quaisquer dúvidas, favor entrar em contato pelo e-mail 

mpsm@contato.ufsc.br  

http://www.capg.ufsc.br/
http://www.capg.ufsc.br/
https://pessoa.sistemas.ufsc.br/esqueciSenha
http://mpenf.ufsc.br/files/2012/09/Solicita%C3%A7%C3%A3o-de-Matr%C3%ADcula-em-disciplina-de-outro-curso-para-alunos-MPENF2.doc

